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Wanneer je overweegt om je POS-systeem te upgraden, is het 
cruciaal dat je weet wat de pijnpunten van je huidige systeem 
zijn. Alleen wanneer je weet welke opties en functies je nodig 
hebt, kun je een haalbaar alternatief implementeren om je 
bedrijf vooruit te helpen.

Voor de meeste winkels en horecabedrijven, zowel groot 
als klein, vormt een POS het hart van het bedrijf. Het stelt 
medewerkers in staat efficiënter en productiever te werken en 
biedt klanten snelle en naadloze transacties.

Een betrouwbaar en modern POS moet ook een schat aan 
nuttige dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse 
datastromen leveren, die je dan kunt vergelijken en bestuderen 
om te beslissen hoe je jouw bedrijfsprocessen positief kunt 
veranderen, zowel intern als extern.

Veel te veel bedrijven werken echter nog steeds met oude 
en verouderde POS-systemen, die vaak on-premise worden 
gehost. En daardoor blijven ze mogelijk achter op de 
concurrentie. 

Er zijn vele redenen waarom bedrijfseigenaren aarzelen om 
hun POS te upgraden, zoals angst voor verandering, gebrek 
aan kennis van technologie en kosten, natuurlijk. Maar als je 
in deze fel concurrerende sectoren met hetzelfde POS blijft 
werken, zit je mogelijk op een gevaarlijke koers. 

Het is bijvoorbeeld maar al te duidelijk dat de coronapandemie 
de consument ertoe heeft aangezet om veel meer online te 
kopen. Een modern, 21e-eeuws cloud-based POS-systeem is 
één manier om processen snel naar dit soort functionaliteit te 
upgraden.  

En onderzoek heeft uitgewezen dat dit belangrijk is. Volgens 
TalkTalk Business in het VK gelooft 60% van de eigenaren 
van kleine bedrijven dat klanten meer uitgeven als je ze niet 
alleen een fysieke winkelervaring maar ook online koopopties 
aanbiedt.

Het is niet moeilijk om een POS-systeem te upgraden. 
Integendeel, het is veel makkelijker dan de meeste mensen 
denken. Maar hoe weet je als bedrijfseigenaar wanneer de tijd 
rijp is om je POS-systeem vaarwel te zeggen? 

Hieronder bespreken we de vijf grootste problemen die oude POS-systemen veroorzaken. 
Als jij een of meer daarvan herkent, is het hoog tijd om te upgraden.

01 Onvermogen om te veranderen vanwege een on-premise systeem 

Een POS-systeem on-premise hosten was tot voor kort allemaal goed en wel, maar in deze steeds meer 
verbonden digitale wereld is het vrijwel onmogelijk om processen toekomstbestendig te maken. Het is 
niet alleen duur en lastig om in elke winkel een server te plaatsen, het brengt ook allerlei problemen met 
zich mee als er iets kapot gaat en je een reparateur moet inschakelen. Een systeem dat is bedoeld voor 
on-premise processen staat ook innovatie en uitbreiding in de weg, en ontneemt je de flexibiliteit om 
op de veranderende wensen en gewoontes van de consument in te spelen. Een cloud-based POS is 
daarentegen offsite opgeslagen en kan op afstand worden gerepareerd als er iets misgaat, wat zorgt 
voor maximale uptime en zich vertaalt in snellere en betere klantenservice. Met een cloud-based POS-
systeem hoef je bovendien geen fysieke back-ups meer te maken omdat al je data veilig in de cloud 
worden opgeslagen.

02 Een gebrek aan data om besluitvorming aan te sturen

Als een oud on-premise POS niet de meest actuele datastromen levert, dan voldoet het niet eens aan 
de belangrijkste reden waarom een POS-systeem het hart van je bedrijf moet zijn. De meest recente 
cijfers van je bedrijf kennen en begrijpen, van winst en retouren tot bestellingen, verkoopcijfers 
en voorraadniveaus, is essentieel voor een succesvolle bedrijfsvoering. Een cloud-based POS-
systeem laat je realtime data verzamelen en biedt waardevolle informatie die wordt ingevoerd in 
een online dashboard dat zowel gebruiksvriendelijk als makkelijk te lezen is. Het zit boordevol 
vergelijkingen, schema’s en analyses om je interne processen te verbeteren en 
helpt je bijvoorbeeld kansen voor cross-selling en up-selling 
evenals veranderingen in seizoensgebonden 
kooppatronen op merken.  
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03 Te weinig inzicht in je klanten

Een ander voordeel van de data die een cloud-based POS-systeem kan bieden, is 
dat deze gegevens bedrijven helpen hun klanten beter te leren kennen en begrijpen. 
In bedrijven met meerdere winkels en een online aanwezigheid zal een oud POS-
systeem moeite hebben met het analyseren van klantgewoontes verspreid over alle 
vestigingen en sites, en dus niet het meeste kunnen halen uit de diverse datastromen 
die elke on-premise server biedt. Met een realtime beeld van de informatie over klanten, 
hun koopgeschiedenis en kooppatronen kun je sneller reageren met aanbiedingen, 
kortingen en loyaliteitsprogramma’s. En zo voorkom je dat klanten naar de concurrentie 
overstappen. De beschikbaarheid van dergelijke granulaire details maakt ook betere 
en snellere strategische besluitvorming mogelijk en zal je op de lange termijn geld 
besparen, je productiviteit verhogen en je winst een boost geven.

04 Onvermogen om te schalen wanneer je groeit

Stroomlijning van de processen in de winkel, inzicht in uitverkochte producten en waar 
die niet meer verkrijgbaar zijn, plus beoordeling en verplaatsing van voorraad zijn 
allemaal belangrijke functies die een groeiend bedrijf nodig heeft. Een cloud-based 
POS-systeem maakt een dergelijk groeitraject snel en gemakkelijk, met de flexibiliteit 
om op schaal en direct nieuwe innovaties, initiatieven, apps en websitefuncties te 
introduceren verspreid over alle of een deel van de vestigingen en sites van het bedrijf. 
Wie een oud on-premise POS-systeem blijft gebruiken, moet veranderingen handmatig 
en mettertijd verspreid over individuele vestigingen doorvoeren. Voor bedrijven die 
uitbreiding verwachten of daarop hopen, zij het verspreid over regio’s, provincies of 
landen, is een cloud-based POS het enige antwoord. Het neemt de controle over de hele 
bedrijfsvoering in handen en biedt een overzicht van alles wat er gebeurt, op welke tijd 
van de dag of nacht dan ook.

05 Meerdere betaalmethodes veroorzaken meerdere hoofdbrekens

Voor klanten is de mogelijkheid om te betalen met de methode die zij het handigst 
vinden tegenwoordig een belangrijke factor bij hun keuze waar ze producten en diensten 
kopen. Klanten een snelle en makkelijke manier bieden om in de winkel of online geld uit 
te geven, of dat nu in contanten is, met een kaart of contactloos met e-wallets via een 
smartphone of smartwatch, kan het verschil betekenen tussen een afgeronde transactie 
of een klant die besluit om van de aankoop af te zien. Een duidelijke omnichannel 
betaalstrategie is ook cruciaal voor de beveiliging en veiligheid, vooral in de toekomstige 
postcoronale wereld. Volgens onderzoek van Visa zijn contactloze betaalmethodes 
belangrijk, want 48% van de consumenten zegt dat ze niet zouden kopen in een 
winkel die alleen betaling aanbiedt via contact met personeel aan de kassa of een 
gedeeld apparaat zoals een kaartlezer.

Ga naar www.extendago.com om te zien waarom het nu belangrijker 
is dan ooit om je POS-systeem te upgraden.

Over Extenda Retail en ExtendaGO

Extenda Retail inspireert retailers om meer te bereiken met baanbrekende software die bijdraagt aan de groei 
van hun bedrijf en de optimalisering van hun klantervaring. De uitgebreide portfolio oplossingen omvat POS 
(point-of-sale) en kassasystemen, Retail Cloud, Hii Retail, Retail ERP, WMS, klanteninzicht, loyaltyprogramma’s 
en software voor apotheken. Extenda Retail heeft meer dan 40 jaar ervaring als toonaangevende leider in 
de ontwikkeling van retailsoftware. Honderden retailketens in meer dan 36 landen wereldwijd gebruiken de 
oplossingen van Extenda Retail.

ExtendaGO is onderdeel van Extenda Retail en biedt een ultramodern, cloudgebaseerd POS en Retail Cloud-
platform voor kleine en middelgrote retailers. De visie van het bedrijf is om de levens van miljarden mensen te 
verbeteren door oplossingen te ontwikkelen voor de retailervaring van de volgende generatie.
Lees meer op www.extendaretail.com or www.extendago.com.
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